


Projecte Pilot deProjecte Pilot de
GeocodificaciGeocodificacióó a a 

GironaGirona

Mestratge en Tecnologies de la InformaciMestratge en Tecnologies de la Informacióó GeogrGeogrààficafica

UAB, 3 dUAB, 3 d’’abril de 1998abril de 1998



AjuntamentAjuntamentAjuntament
de Gironade Gironade Girona

UMATUMAT
Unitat Municipal dUnitat Municipal d’’AnAnààlisi lisi 

TerritorialTerritorial



ObjectiusObjectius

ExposiciExposicióó

ProcProc
ééss

ResultatsResultats



QuQuèè éés la Geocodificacis la Geocodificacióó??
ÉÉss aquella aplicaciaquella aplicacióó SIG que SIG que 
permet localitzar en el mapa permet localitzar en el mapa 
tot allò que ttot allò que téé una adreuna adreçça a 
com element de refercom element de referèència.ncia.



Objectius del projecteObjectius del projecte
AnalitzarAnalitzar les possibilitats dles possibilitats d’ú’ús ds d’’un un 
sistema sistema dd’’adrecesadreces,,

ConConèèixerixer les les eineseines..
ConConèèixerixer les les dadesdades..
ConConèèixerixer les les necessitatsnecessitats..

DesenvoluparDesenvolupar i aplicar el sistema de i aplicar el sistema de 
GeocodificaciGeocodificacióó, , 

tant de forma tant de forma puntual.puntual.
com de forma com de forma massiva.massiva.



El projecte es situa...El projecte es situa...

GironaGirona

ÀÀrea de rea de 
treballtreball



ProcProcéés de treball s de treball II
EstructuraciEstructuracióó de les de les dades.dades.
CreaciCreacióó de la taula de la taula dd’’adrecesadreces..
LocalitzaciLocalitzacióó i i correccicorreccióó dd’’errorserrors..
IndexaciIndexacióó de les de les adrecesadreces..
((LocalitzaciLocalitzacióó individual)individual)
PreparaciPreparacióó de la taula externa.de la taula externa.



ProcProcèèss de de treballtreball IIII
GeocodificaciGeocodificacióó

TipusTipus ::
a) a) interactivamentinteractivament..
b) b) automautomààticamentticament..

ResultatsResultats ::
a) a) CreaciCreacióó dd’’unauna taula detaula de puntspunts ambamb elsels

elementselements geocodificatsgeocodificats..
b) b) CreaciCreacióó dd’’unauna taula taula dd’’elementselements nono

geocodificatsgeocodificats..



Per a preparar el Per a preparar el carrerercarrerer, , partimpartim
de les de les segsegüüentsents dadesdades de de 
ll’’AjuntamentAjuntament::

Cobertura de CARRERS.Cobertura de CARRERS.

Cobertura de PARCEL.LECobertura de PARCEL.LE

Cobertura dCobertura d’’ILLES.ILLES.



Cobertura de Cobertura de 
carrerscarrers

Codiajunt.Codiajunt.

tipus de viatipus de via

nom carrernom carrer

nom nom 
complertcomplert



CodiajuntCodiajunt..

NNúúmeromero de de 
portalportal
((finsfins a 5 na 5 núúmeros meros 

de porta)de porta)

Cobertura Cobertura 
de de 

parcel.lesparcel.les



CodiCodi dd’’illailla

ReferReferèènciancia

dd’’illailla

Cobertura Cobertura 
dd’’illesilles



PreparaciPreparacióó de les de les dadesdades
Visualitzar el codi del carrer
en la cobertura de carrers.

Visualitzar el codi del carrer
en la cobertura de carrers.

A la cobertura de parcel.les,
segons el codi anterior, veure els
números inicials i finals, dreta i esquerra

Visualitzar el codi d’illa
en la cobertura d’illes.
Visualitzar el codi d’illa
en la cobertura d’illes.

Codi
carrer:

345

Codi carrer: 
345

Núm. 
Porta:23

Codi illa:
51735



A la cobertura de carrers introduïm 
la informació recollida:
números inicials i finals, dreta i 
esquerra, codi illa dreta i esquerra

Codi carrer: 345

E-inici: 31

E-fi: 33

D-inici: 28

D-fi:34

Illa esq:51735

Illa dreta: 8784

Codi carrer: 345

E-inici: 31

E-fi: 33

D-inici: 28

D-fi:34

Illa esq:51735

Illa dreta: 8784



CreaciCreacióó de la taula dde la taula d’’adrecesadreces
Una vegada tenim els arcs Una vegada tenim els arcs 

amb tota la informaciamb tota la informacióó (taula (taula 
AAT).AAT).

Amb Amb ADDRESSCREATEADDRESSCREATE creem creem 
la taula dla taula d’’adreces (ADD), en la adreces (ADD), en la 

cobertura de carrerscobertura de carrers



ResultatResultat
ss

GeocodificaciGeocodificacióó dd’’una una sola adresola adreççaa::
En cas dEn cas d’’una emerguna emergèència.ncia.
Per localitzar un accident de trPer localitzar un accident de trààfic.fic.
Per fer una consulta dPer fer una consulta d’’una una úúnica nica 
adreadreçça...a...



GeocodificaciGeocodificacióó

LocalitzaciLocalitzacióó dd’’una una úúnica adrenica adreççaa



LocalitzaciLocalitzacióó dd’’una una úúnica adrenica adreççaa



GeocodificaciGeocodificacióó dd’’un un conjunt conjunt 
dd’’adrecesadreces::

Per analitzar la situaciPer analitzar la situacióó dels dels 
establiments comercials.establiments comercials.
Al localitzar les parades Al localitzar les parades 
dd’’autobautobúús.s.
Per analitzar la situaciPer analitzar la situacióó de de 
bbúústies, contenidors...sties, contenidors...

ResultatsResultats



A partir dA partir d’’una base de dadesuna base de dades



LocalitzaciLocalitzacióó mmúúltipleltiple
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